
Titorial CodexPro para 
docentes



Acceso
Accedemos a aplicación a través da web do Conservatorio www.csmvigo.com no apartado CSM  
Virtual/Acceso CodexPro

http://www.csmvigo.com/


Acceso
A continuación accederemos a plataforma de acceso, onde temos que introducir o noso
usuario/a, que se corresponde co NIF e o contrasinal.



Acceso
De non lembrar o contrasinal debemos premer no cadro “Lembrar contrasinal”, e
automáticamente o sistema nos remitirá un correo co novo contrasinal. A conta de correo a cal se
remite o contrasinal é a que teñamos dada de alta no CodexPro do Centro. Se non sabemos que
correo está rexistrado, debemos consultar esta información na secretaría do Centro.



Acceso
Unha vez que accedamos ao sistema atopámonos coa seguinte fiestra, que nos da acceso ao plan
de estudos

Debemos escoller sempre o plan de estudos co que traballamos, xa que con toda seguridade
teremos alumnado en ambolos dous. Neste curso académico por cuestións informáticas 1º e 2º
curso están no 2015 e 3º e 4º no 2010



Acceso
Unha vez que accedamos ao sistema atopámonos coa seguinte fiestra.

Teremos acceso aos datos como profesorado do curso actual, documentos, recibidos do Centro,
ou que podemos remitir ao noso alumnado, enquisas activas polo Centro e cambio de contrasinal.



Acceso
Se prememos en cada un dos apartados veremos o que segue:



Carga de datos
Na xanela anterior temos acceso a todos os grupos que impartimos, horarios, espazos utilizados,
etc.

Na mesma podemos levar a cabo as seguintes tarefas:

• Lista de clase da materia. Nesta xanela podemos observar as carácterísticas do grupo, a
cantidade de alumnado matriculado na mesma, cuadrimestres, etc.



Carga de datos
• Cargas/Listados. Nesta xanela podemos realizar a maioría das operacións con cada un dos

grupos, carga de faltas, de cualificacións, envío de correos ao alumnado de cada grupo, etc.



Carga de datos
Facemos a carga de datos oportuna, e debemos lembrar sempre de premer o botón de gardar
para que as operacións queden rexistradas no programa.



Aclaracións
• Os días de apertura e peche do sistema xa aparecen durante a carga de datos.

• Calquera incidencia que teñades coa aplicación, poderedes contactar con Antonio na
Secretaría do Centro, se a consulta se desenvolve en horario de mañá, ou a través do enderezo
administracion@csmvigo.com

mailto:director@csmvigo.com

